
ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling
Hoe financieren we de energie transitie
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Opleiding: Technische Bedrijfskunde (werktuigbouw), Universiteit Twente

Werk: ABN AMRO – Export  financiering
Banco Real (AA Brazilie) – Export en projectfinanciering

Fortis Bank – relatiemanager NW Europese Energiesector
– directeur Fortis Groenbank

ABN AMRO – directeur ABN AMRO Groenbank

– hoofd duurzame ontwikkeling

Nevenactiviteiten:
Vader van Imme (3) en Jelle (5)
Commissaris Start Green investeringsfonds
Bestuurslid VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Lid BG duurzaam energiebeleid
Coach Oranje fonds Groeiprogramma – Jarige Job
Solar fan
Electrisch vervoer ambassadeur

Richard Kooloos 06 12716228
#richardkooloos
Richard Kooloos

Wie?
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Wat zijn de drie grootste risico’s voor de 
mensheid in de komende 10 jaar? 

volgens het World Economic Forum
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een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

Betere bank Betere wereld

Klantbelang centraal en 
Duurzame relaties bouwenDuurzame bedrijfsvoering

21

Duurzaamheid is voor ons geen zwart-wit kwestie. Geen kwestie van wel of niet financieren of 
investeren. Duurzaamheid draait om dilemma’s en daarover met elkaar praten. Wij kiezen 
ervoor om het gesprek aan te gaan. Of het nu gaat om hoe wij het zelf doen, het huis van een 
klant, bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid of bijvoorbeeld de 
katoenproductie. We houden hierbij onze ogen en oren open naar de maatschappij en luisteren 
naar de buitenwereld. 

• Greenloans / energie besparingskrediet / asbest eraf zon erop / Solar farms
• Capital4Change / Seeds / Impact Investment / 
• Duurzaam beleggingsbeleid / kredietbeleid
• Duurzaam beleggen product aanbod
• Duurzaam sparen en wonen

Financiële expertise inzetten
voor de maatschappij

3
Duurzaam verantwoord 
financieren en beleggen
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Wat betekent de energie transitie? 

Energietransitie[1] is een beleidsplan van de overheid om van fossiele 
brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en 
windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 

één van de duurzaamste landen van Europa zijn[2] (Wikipedia)

[2]: Senter Novem
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Planbureau voor de leefomgeving:

….”Eur 10 – 20 mrd per jaar” …

Tot 2050: 500 – 700 mrd

Kredietverlening (balans 2012): 
Triodos: 3 mrd
ABN AMRO: 276 mrd

Hoeveel geld?
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SER platform energie transitie:

1. Decentrale hernieuwbare energie opwekking
2. Energie besparing in commercieel en maatschappelijk vastgoed
3. Energie besparing bij eigenaar-bewoners
4. Grootschalige demo projecten
5. Doorgroei van innovatieve (MKB-)bedrijven in de 

energietransitie
6. Grootschalige en hernieuwbare energieopwekking

Soorten projecten
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Soorten groeigeld

Crowdfunding platform 

Qredits
Microfinancier-

ingen

2.000.000+

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 200.000

€ 400.000

€ 1000.000

€ 2000.000

Voorbereiding Startfase > 3 jaar Opschalen Consolidatie 

Venture Capital
Social Impact Fund

Onderhands lenen
Friends, Families and 

Fools 

Seeds



Soorten geld

1. De overheid: lange termijn, maatschappelijk nut

2. Charitas: lange termijn, maatschappelijk nut  

3. Impact Investeerders: financieel en maatschappelijk rendement, 10 jaar+
4. Crowd funding: brede basis, midden risico
5. Investeerders: hoog risico, hoog rendement, 5 - 7 jaar
6. Pensioenfondsen (aandelen): hoog risico, hoog rendement, grote bedragen

7. Bankleningen: laag risico, laag rendement, 0 - 10 jaar

8. Obligaties: laag risico, laag rendement, 5 – 15 jaar
9. Pensioenfondsen (krediet): laag risico, grote bedragen 5 – 15 jaar



Dilemma voor een bank

Financieren van grootschalige hernieuwbare
energieprojecten

1. De rendementen van hernieuwbare energie projecten zijn laag (want 
bepaald door subsidie) en dus zijn leningen met een lange looptijd nodig

2. De benodigde bedragen zijn groot
3. Langjarige financieringen die je niet kan verkopen kosten veel kapitaal
4. Kapitaal is schaars en duur

Grootschalige hernieuwbare energieprojecten vergen veel duur kapitaal
dat schaars is.



Dilemma

Dilemma: 

“Als je voor 10mrd aan duurzame
energieprojecten financieert kan je EUR 30 
mrd minder bedrijfsfinancieringen en 
hypotheken verstrekken.” 


